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“Το όραμα της ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ 

ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ αναζητά έναν κόσμο που 

θα χαρακτηρίζεται από  

Ανοχή & Κοινωνική Δικαιοσύνη, 

 στον οποίο οι άνθρωποι θα έχουν ξεπεράσει τη 

Φτώχεια & θα ζουν με αξιοπρέπεια και Ασφάλεια” 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 
 
 

Κεντρικά Γραφεία:  Παλαιολόγου 19, 41223 Λάρισα 

Τηλ.: 2410 232978 Web address: www.anthropomania.gr 

Fax: 2410-235295 E-mail: info@anthropomania.gr 

 
 

 
 

 
 

 
Σύντομη Παρουσίαση  
 

Η Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» (μετονομάστηκε το 2011 

από ΚΕΣΣΑ ΔΗΜΗΤΡΑ σε «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ») είναι μία Ελληνική, μη 

κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1991 και έχει 

την έδρα της στη Λάρισα. Η οργάνωση είναι εταίρος της Υπηρεσίας 

Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO) και είναι επίσης 

εγγεγραμμένη στο μητρώο της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας  

mailto:info@anthropomania.gr
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(“Hellenic Aid”), της αναπτυξιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών 

της Ελλάδας. Για την υλοποίηση των ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών 

προγραμμάτων της συνεργάζεται σε τακτική βάση με οργανώσεις τόσο το 

δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα. Συμμετέχει επίσης ενεργά στις 

δραστηριότητες της Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων 

Ελλάδας, της Ελληνικής Πλατφόρμας ΜΚΟ για την Ανάπτυξη και της Συμμαχίας 

Ενάντια στη Φτώχεια, μιας πρωτοβουλίας των Ελληνικών ΜΚΟ για την 

απάλειψη της φτώχειας που μαστίζει τον πλανήτη μας.  

 

Οι στόχοι της Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Δράσης 
«ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» 

 
Οι στόχοι του φορέα μας είναι κατά κύριο λόγο ανθρωπιστικοί, κοινωνικοί και 

αναπτυξιακοί. Συγκεκριμένα:  

 H υποστήριξη των 

ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων.  

 Η προώθηση της 

κοινωνικής, οικονομικής 

και πολιτιστικής ανάπτυξης 

αυτών των ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων.  

 Η προσφορά άμεσης 

ανθρωπιστικής βοήθειας σε 

λαούς πληγέντες από 

φυσικές καταστροφές ή καταστροφικές ανθρώπινες παρεμβάσεις. 

 Η προώθηση των δημοκρατικών ιδεών και διαδικασιών. 

 Η υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 Η προώθηση και ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων, που συντελούν στη 

βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. 

 Η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δημιουργία υποδομών για την 

εκπαίδευση, την υγεία και την παραγωγή. 

Οι δράσεις της Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Δράσης 
«ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» 
 

Οι δράσεις που αναλαμβάνει ο 

φορέας μας χωρίζονται σε 

τρεις κατηγορίες: 

Δράσεις κατά τη διάρκεια ή 

αμέσως μετά από μια κρίση: 
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 Σε περιόδους κρίσης προσφέρεται στα θύματα άμεση αποκατάσταση, καθώς 

και είδη πρώτης ανάγκης, όπως τρόφιμα, είδη ατομικής υγιεινής, παρα-

φαρμακευτικά αναλώσιμα, κουβέρτες, ρουχισμός, είδη βασικής επίπλωσης 

κ.α. 

 Στην περίοδο που ακολουθεί αμέσως μετά την κρίση, τα μέτρα 

περιλαμβάνουν μελέτες βιωσιμότητας της περιοχής για ανθρωπιστικές 

ενέργειες και την αποκατάσταση των κοινωνικών υποδομών, με τη μορφή 

σπιτιών, σχολείων, νοσοκομείων και παιδικών σταθμών 

Mακροπρόθεσμη κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη 

 Κοινωνική αποκατάσταση με 

σεβασμό στα ανθρώπινα 

δικαιώματα, την ισότητα και τη 

δημοκρατική συμμετοχή. 

 Αναζωογόνηση και 

ενδυνάμωση όλων των 

απαραιτήτων προϋποθέσεων 

για την κάλυψη των βασικών 

αναγκών, δίνοντας ιδιαίτερη 

έμφαση στην αυτάρκεια και 

την ανάπτυξη, αναγνωρίζοντας 

ταυτόχρονα και προστατεύοντας τους τοπικούς πληθυσμούς.  

 Ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για την ενδυνάμωση των ανθρωπίνων 

πόρων, προκειμένου να υπάρξει κοινωνική ανάπτυξη, δίνοντας 

προτεραιότητα στην κατάρτιση και την τεχνική υποστήριξη. 

Ευαισθητοποίηση 

 Διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης στην Ελλάδα πάνω σε 

αναπτυξιακά και ανθρωπιστικά ζητήματα. 

 Διοργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης μεγάλης 

εμβέλειας σε αναπτυσσόμενες χώρες, πάνω σε ζητήματα όπως τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, ζητήματα που αφορούν τις γυναίκες, προστασία 

των παιδιών κ.α. 

 Προώθηση του εθελοντισμού και θεμάτων που σχετίζονται με αυτόν 

Ομάδες στόχου: 
 

 Η Εθελοντική Ανθρωπιστική Δράση «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» στοχεύει στην παροχή 

βοήθειας σε όλες τις ευπαθείς ομάδες, ανεξάρτητα από το φύλο, το χρώμα, την 

εθνικότητα, τη θρησκεία, 

το βαθμό σωματικής 

ικανότητας και τις 

σεξουαλικές προτιμήσεις.  
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Μέχρι σήμερα, έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές του στις ακόλουθες ομάδες 

στόχου: 

 Πληθυσμούς που πλήττονται από φυσικές καταστροφές και καταστροφικές 

ανθρώπινες παρεμβάσεις. 

 Πληθυσμούς που πλήττονται από τη φτώχεια. 

 Πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισθέντες.  

 Γυναίκες και παιδιά τα οποία διαβιούν κάτω από εξαιρετικά αντίξοες 

συνθήκες. 

 

Κατά την διάρκεια 2011, η Εθελοντική ανθρωπιστική δράση 
“ANTHROPOMANIA’’ υλοποίησε τα ακόλουθα προγράμματα: 
 
 

ΕΛΛ ΑΔ Α  

 

«ΔΡΑΣΗ 1.8/09: «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

TRAFFICKING, ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ 

ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ» 

 
Ο φορέας μας, Εθελοντική ανθρωπιστική δράση “ANTHROPOMANIA’’ σε 

συνεργασία με το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών, το Κέντρο 

Πληροφόρησης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία 

«Αντιγόνη», την «Εταιρία για τον Κοινωνικό Αποκλεισμό και την Ψυχική Υγεία» 

(Ε.Κ.Α.Ψ.Υ.),το Κέντρο εκπαίδευσης και Μέριμνας οικογένειας και παιδιού «Ο 

ΠΛΑΤΩΝ» και τέλος με τον Σύνδεσμο Μελών γυναικείων οργανώσεων Κρήτης 

υλοποίησαν με απόλυτη επιτυχία το συγκεκριμένο έργο το οποίο 

χρηματοδοτούνταν από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ. 

 

Οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος ήταν οι ακόλουθοι: 

 Να ευαισθητοποιήσει και να καταστήσει συνείδηση της κοινής γνώμης ότι η 

βία κατά των γυναικών συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

τους και να ενθαρρύνει παράλληλα όλους τους πολίτες να την 

αποκρούσουν και να την καταδικάσουν.   
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 Να ενημερώσει σχετικά με τα μέτρα (νομοθετικά, θεσμικά, κα) που έχουν 

ληφθεί από την ελληνική πολιτεία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο 

της Ευρώπης (Σύσταση Rec (2002) 5)  στον τομέα αντιμετώπισης της 

ενδοικογενειακής βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης καθώς και 

ειδικότερα της καταπολέμησης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των 

μεταναστριών (trafficking).  

 Να ενθαρρύνει και να ενδυναμώσει τις ίδιες τις γυναίκες να γνωρίσουν τα 

δικαιώματά τους και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες που έχουν σε 

τοπικό επίπεδο να απευθυνθούν σε υπηρεσίες αρωγής και υποστήριξής 

τους. 

 Να κινητοποιήσει ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών 

και των ΜΚΟ που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπορούν να αποτελέσουν 

ένα Δίκτυ κοινωνικής προστασίας για τα θύματα και φορείς /κανάλια κοινής 

δράσης στον τομέα της πρόληψης. 

 Να ενθαρρύνει όλους /ες όσοι/όσες εμπλέκονται στην άσκηση κοινωνικής 

πολιτικής– εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, διαμορφωτές 

πολιτικής - με την ισότητα των φύλων όπως ΓΓΙΦ/ΚΕΘΙ - και τέλος τους 

διαμορφωτές της κοινής γνώμης (επαγγελματίες ενημέρωσης) να 

αναδείξουν τα θέματα αυτά και να προχωρήσουν σε πολιτικές δεσμεύσεις 

για την αντιμετώπισή τους στον τομέα ευθύνης τους.   

 Να ευαισθητοποιήσει συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες που 

ασχολούνται  τόσο με την αντιμετώπιση (καταστολή) του φαινομένου της 

βίας και του trafficking, όσο και με την αρωγή /υποστήριξη των θυμάτων, 

στην κατεύθυνση της αναγνώρισης των ιδιαίτερων αναγκών των θυμάτων 

με στόχο τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων 

τους.  

 Να ενεργοποιήσει και να αναδείξει τη σημασία του ρόλου των ίδιων των 

μεταναστριών στην ευαισθητοποίηση των μεταναστευτικών κοινοτήτων και 

συλλογικοτήτων μέσα από την ενεργή εμπλοκή τους καθ’ όλη τη διάρκεια 

και τα στάδια υλοποίησης της δράσης. 

Για το συγκεκριμένο έργο υλοποιήθηκαν από το Φορέα μας οι ακόλουθες 

ενέργειες: 

 Λειτουργία Περιπτέρου στην Κεντρική Πλατεία της Λάρισας (23-

24/06/2011) 

o Ενημέρωση και συζήτηση για θέματα ενδοοικογενειακής βίας, 

trafficking και σεξουαλικής παρενόχλησης, με επιστημονικό 

προσωπικό. 

o Εξατομικευμένη συμβουλευτική 

o Προβολές ντοκιμαντέρ 

o Χοροθέατρο δρόμου “off art” 
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o Μουσικές του κόσμου 

 Διοργάνωση ανοικτής συζήτηση για θέματα ενδο-οικογενειακής βίας στο 

χώρο του περιπτέρου 

 Θεατρικό παιχνίδι με παιδιά και εφήβους (2 μέρες με συμμετοχή 

εκπαιδευτών-εμψυχωτών/τριών) 

 Σεμινάριο σε επαγγελματίες που σχετίζονται με την πρόληψη, αντιμετώπιση 

των φαινομένων βίας ενάντια στις μετανάστριες και την προστασία των 

θυμάτων  

 Σεμινάριο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για μετανάστριες. Το 

σεμινάριο είχε ως στόχο να ενημερώσει τις μετανάστριες και τους 

ενδιαφερόμενους για τα φαινόμενα της ενδοοικογενειακής βίας, του 

trafficking και της σεξουαλικής παρενόχλησης, για τους τρόπους με τους 

οποίους μπορούν να προστατευθούν από τέτοιες συμπεριφορές, καθώς και 

για τα δικαιώματα τους, όπως αυτά κατοχυρώνονται από τις διεθνείς 

συμβάσεις, την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.  

 Δημιουργία πλατφόρμας στο facebook «Ζήσε Ξανά!» 

 Συντονισμός, προσέλκυση,  αξιολόγηση 

 

 

 

ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ «anthropomania»  

ΓΙΑ ΤΟ 2012 

Με βάση την εμπειρία που διαθέτει από την εικοσαετή και πλέον του φορέα μας 

στον τομέα της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά και στον τομέα 

των έργων ευαισθητοποίησης,  ο φορέας μας έχει υποβάλλει προτάσεις για τα 

ακόλουθα έργα: 

 

 Ελλάδα - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 

Ο φορέας μας, «ANTHROPOMANIA» Εθελοντική ανθρωπιστική δράση υπέβαλε 

αίτηση χρηματοδότησης σχεδίου δράσης με τίτλο: «Τα Κοινωνικά Στερεότυπα μέσα 

από τα μάτια της γυναίκας» σε συνέχεια της πρόσκλησης με τίτλο: «Αίτηση για την 

χρηματοδότηση σχεδίου δράσης στο πλαίσιο της πράξης 3.2.4. «Υποστήριξη των 

ΜΚΟ (Γυναικείων Οργανώσεων)» (Α’ & Β’ Κύκλος) του Ε.Π. «Διοικητική 

Μεταρρύθμιση 2007-2013» με προϋπολογισμό 80.000 €. 
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 Ελλάδα - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / 

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 

 

Σε συνέχεια την πρόσκλησης που αφορούσε στην αίτηση χρηματοδότησης του 

Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013 με άξονα 

προτεραιότητας 7: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση», ο φορέας 

μας, με Συμπράττοντα Φορέα τον Δήμο Λαρισαίων υπέβαλε πρόταση για την 

χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Πρόγραμμα ευαισθητοποίησης, 

συλλογής μεταχειρισμένων ρούχων, υποδημάτων και ανακυκλώσιμων 

αντικειμένων και λειτουργία εργαστηρίου αξιοποίησης τους» με 

προϋπολογισμό 328.125 €. 

 

 

 


